ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

136 – MÉDICO AUDITOR
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: MÉDICO AUDITOR

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em relação ao médico investido na função

de auditor, é incorreto afirmar que:
(A) O médico, no exercício de auditoria, deverá

estar regularizado no Conselho Regional de
Medicina da jurisdição onde ocorreu a
prestação do serviço auditado.
(B) O médico, na função de auditor, pode ser
remunerado ou gratificado por valores
vinculados à glosa.
(C) É vedado ao médico, na função de auditor,
transferir sua competência a outros
profissionais, mesmo quando integrantes de
sua equipe.
(D) Poderá o médico na função de auditor
solicitar por escrito, ao médico assistente, os
esclarecimentos necessários ao exercício de
suas atividades.
22) Para a preservação dos prontuários dos

pacientes em suporte de papel, que não
foram arquivados eletronicamente em meio
óptico, microfilmado ou
digitalizado,
o
Conselho Federal de Medicina estabelece o
seguinte prazo mínimo para a guarda dos
prontuários, contados a partir do último
registro,:

QUESTÕES DE 21 A 40
III. O médico, na função de auditor, tem o direito
de acessar, in loco, toda a documentação
necessária, sendo-lhe permitida a retirada
dos prontuários ou cópias da instituição.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
24) O aplicativo integrador de informações que

permite tabular informações de diferentes
tipos (por exemplo, dados de internação
hospitalar, de mortalidade, de população,
etc) em um mesmo ambiente, gerando
tabelas através de dados organizados em
linhas e colunas, denomina-se:
(A) Datasus.
(B) Apac.
(C) Sigtab.
(D) Tabwin.
25) As empresas de auditoria médica e seus

responsáveis técnicos
devidamente registrados:

deverão

estar

(A) 10 (dez) anos,

(A) no Ministério da Saúde.

(B) 15 (quinze) anos.

(B) nas Secretarias de Saúde das cidades em

(C) 20 (vinte) anos,
(D) 25 (vinte e cinco) anos.
23) Analise as afirmativas abaixo:

I. Concluindo haver indícios de ilícito ético, o
médico, na função de auditor, obriga-se a
comunicá-los ao Conselho Regional de
Medicina.
II. Compete ao médico, na função de auditor, a
aplicação de quaisquer medidas punitivas ao
médico assistente ou instituição de saúde.

que exerce a função.
(C) nos Conselhos Regionais de Medicina das

jurisdições
onde
seus
contratantes
estiverem atuando.
(D) na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
26) Rejeição total ou parcial com o consequente

cancelamento de verbas ou parcelas de uma
conta ou orçamento denomina-se:
(A) Dolo.
(B) Fraude.
(C) Glosa.
(D) Inconsistência.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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27) A análise do Auditor deve ser pautada pelo

ceticismo e julgamento profissional. Sobre o
assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. O auditor deve manter distanciamento
profissional e atitude alerta e questionadora
ao avaliar a suficiência e a adequação da
evidência obtida ao longo do processo de
auditoria.
II. O julgamento profissional não abre a
prerrogativa ao auditor ou à equipe de
manter opiniões que não se sustentam
diante de argumentos válidos, que devem
ser expostos ao contraditório com o objetivo
de testar sua validade e garantir a
consistência do trabalho.
III. O servidor que atuará na atividade de
auditoria não deve fazer análises e
julgamentos que não sejam amparados pela
melhor técnica e conhecimento disponíveis,
sob pena de comprometer a confiabilidade
do resultado.
O número de afirmativas incorretas corresponde
a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
28) As questões de auditoria estabelecem o foco

da investigação e devem, exceto:
(A) Apresentar viabilidade investigativa.
(B) Ser genéricas e inespecíficas.
(C) Apresentar articulação e coerência entre si.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Sobre a fase operativa da auditoria, é incorreto
afirmar que:
(A) As ações deverão ser pautadas pelas
Matrizes de Coleta e de Análise de
Informações e executadas dentro do
cronograma desenvolvido.
(B) Os principais produtos desta fase é o
Relatório Analítico.
(C) Corresponde à execução do que foi
planejado na fase analítica. O objetivo
central é obter evidências para caracterizar
as constatações de forma consistente.
(D) Deve ser realizada uma reunião de abertura
com o auditado, com as finalidades de ser
entregue o ofício de apresentação da equipe
e receber os documentos solicitados, se for
o caso.
30) O Relatório Final é o instrumento formal e

técnico utilizado para comunicar o objetivo e
as questões de auditoria, a metodologia
utilizada, as constatações encontradas, as
recomendações e a conclusão dos
trabalhos.
Na redação do relatório, a equipe de auditoria
deve orientar-se pelos seguintes requisitos,
exceto:
(A) Confiabilidade.
(B) Imparcialidade.
(C) Intempestividade.
(D) Convicção.
31) Os servidores auditores devem assegurar

que a prática da atividade de auditoria seja
pautada pelos seguintes princípios, exceto:

(D) Ser capazes de esclarecer o problema

apontado na demanda.

(A) Independência.
(B) Comportamento ético.

29) O objetivo central da fase operativa da

auditoria
é
obter
evidências
para
caracterizar as constatações de forma
consistente.

CARGO: MÉDICO AUDITOR

(C) Imparcialidade.
(D) Subjetividade.
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32) Corresponde a um motivo para a Glosa total

da conta:

35) Em relação ao médico investido na função

de auditor, é incorreto afirmar que:

(A) Ausência de boletim cirúrgico ou dados

(A) Concluindo haver indícios de ilícito ético, o

insubsistentes de boletins anestésicos e/ou
cirúrgicos para comprovar o ato cirúrgico.
(B) Cobrança de parto ou cesariana com
assistência ao recém-nato, sem a presença
do pediatra ou do neonatologista na sala de
parto.
(C) Emissão de AIH para tratamento realizado
em regime ambulatorial.
(D) Cobrança de OPM sem a devida
comprovação radiológica pós-operatória.

médico, na função de auditor, obriga-se a
comunicá-los ao Conselho Regional de
Medicina.
(B) Na função de auditor, o médico deverá
identificar-se, de forma clara, em todos os
seus atos, fazendo constar, sempre, o
número de seu registro no Conselho
Regional de Medicina.
(C) O médico, na função de auditor, só poderá
acompanhar procedimentos no paciente
com
autorização
do
mesmo,
ou
representante legal e/ou do seu médico
assistente.
(D) O médico, na função de auditor, deverá
apresentar-se ao diretor técnico ou
substituto da unidade, no final de suas
atividades.

33) Corresponde a um motivo para a Glosa

parcial da conta:
(A) Alta a pedido, ou transferência para outro

hospital, com período de internação igual, ou
inferior a 24 horas.
(B) Atos
profissionais
realizados
simultaneamente no mesmo hospital ou em
hospitais
diferentes
pelo
mesmo
profissional.
(C) Emissão de AIH para pacientes fictícios.
(D) Divergência
quanto à cobrança de
procedimentos entre o demonstrativo de AIH
paga e a AIH simulada apresentada para a
auditoria.
34) Na fase analítica da auditoria no Sistema de

Informações Hospitalares (SIH/SUS) é
necessário retratar o perfil da unidade a ser
auditada, para tanto utilizam-se os relatórios,
documentos gerenciais e sistemas a seguir,
exceto:

36) São

distorções
mais
comumente
encontradas nas Autorização de Internação
Hospitalar (AIHs) e prontuário na(s)
Unidade(s) Hospitalar(es), exceto:

(A) Documentos médicos ilegíveis, incompletos

e/ou com rasuras.
(B) Realização de anestesias simultâneas pelo
mesmo profissional..
(C) Cobrança de OPM, cujo código é diferente
do utilizado.
(D) Diagnóstico compatível com o quadro clínico
apresentado.
37) Sobre a fase de conclusão da auditoria, não

se pode afirmar que:
(A) Relatório Demonstrativo de AIHs pagas por

competência.
(B) Sistema de Gerenciamento da Tabela de

Procedimentos, Medicamentos e OPM do
SUS (Sigtap).
(C) Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM).
(D) Relatório
de Síntese de Produção
Ambulatorial.
CARGO: MÉDICO AUDITOR

(A) A auditoria é encerrada após a análise das

justificativas
ou transcorrido prazo
estabelecido
sem
apresentação
de
justificativas pelo auditado.
(B) A análise das justificativas apresentadas
pelo auditado não deve ser realizada pela
equipe que participou da auditoria.
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(C) É função da auditoria promover o processo

educativo buscando a melhoria da qualidade
do atendimento e a satisfação do usuário.
(D) Em qualquer momento o auditado pode
apresentar justificativas por não acatar o
conteúdo do relatório ou por apresentar
novas justificativas.
38) Não caracteriza motivo de rejeição da

Autorização de Internação Hospitalar (AIH):
(A) Nota fiscal OPM informada.
(B) Profissional não cadastrado.
(C) Falta de CPF do profissional solicitante.
(D) Data da emissão errada.
39) Sobre Auditoria Médica, é incorreto afirmar

que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

40) Em relação ao médico investido na função

de auditor, é correto afirmar que:
(A) É vedado ao médico, na função de auditor,

divulgar suas observações, conclusões ou
recomendações, exceto por justa causa ou
dever legal.
(B) É permitido ao médico, na função de auditor,
divulgar suas observações, conclusões ou
recomendações, exceto por justa causa ou
dever legal.
(C) É vedado ao médico, na função de auditor,
divulgar suas observações, conclusões ou
recomendações, mesmo que por justa causa
ou dever legal.
(D) É permitido ao médico, na função de auditor,
divulgar suas observações, conclusões ou
recomendações em qualquer situação.

(A) A Auditoria Médica consiste na revisão,

perícia, intervenção ou exame de contas de
serviços ou procedimentos prestados por
organizações prestadoras de serviços de
saúde.
(B) A Auditoria de Contas inclui-se na Auditoria
Médica Preventiva.
(C) A Auditoria Médica Analítica engloba nesta
classificação as atividades de análise dos
dados levantados pela Auditoria Preventiva
e pela Auditoria Operacional, e da sua
comparação com os indicadores gerenciais
e com indicadores de outras organizações.
(D) A Auditoria Médica Preventiva é realizada a
fim de que os procedimentos sejam
auditados antes que aconteçam.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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